
Ridera Bohemia těží a recykluje z odvalu kamenivo

N ěkteré haldy v Ostra-
vě už nadobro pohlti-
la příroda. Rostou na

nich stromy a houby, pobí-
hají srnky i zajíci. Odval Heř-
manice však svůj původ ne-
zapře. Ze země se vznáší ob-
láčky dýmu a zapáchá síra ob-
sažená v uhlí. Uhasit se halda
nedá, musí se rozebrat. Od-
borníci se shodli, že nejšetr-
nějším a nejúčinnějším řeše-
ním bude fyzické odstranění
odvalu. Podílí se na tom také
společnost Ridera Bohemia,
která těží uhelnou hlušino-

vou sypaninu, jak se materiál
správně nazývá, pro výrobu
různých druhů kameniva.
Prodává ho velkoodběrate-
lům, ale i jednotlivým zákaz-
níkům.

„První krok je odlesnění.
V minulosti proběhla rekul-
tivace, která je požárem bo-
hužel znehodnocena,“ popi-
suje začátek výrobního pro-
cesu Milan Zajac z firmy Ri-
dera Bohemia, který je ve-
doucím provozů divize odpa-
dů a kameniva.

Těžká technika odstraní

skrývku, což je zhruba met-
rová vrstva nevhodného
svrchního materiálu, který je
prorostlý pařezy, kořeny, trá-
vou a podobně. „Potom na-
stoupí pásový bagr, který pro-
vádí vlastní těžbu po těžeb-
ních etážích. Tento ma-
teriál podává do če-
lisťového drtiče,
který původní
hrubou velikost
kameniva drtí na
jemnější a posou-
vá dále do mobil-
ního třídiče. Ten to
roztřídí na frakce
kameniva, které jsou
dále deponovány na
skládky a následně expedo-
vány zákazníkům,“ vysvětlu-
je Milan Zajac.

Surovina je vhodná na růz-
né druhy zásypů, například
kanalizačních, nebo také pro
tvorbu násypových těles po-
zemních komunikací. „Mate-
riál je objemově stálý, ale ne-
ní mrazuvzdorný, je možné ho
použít bez problémů až do
mrazuvzdorné hloubky. Pak

už musí být stavba dokonče-
na zásypem mrazuvzdorného
materiálu, tedy vhodnějším
typem kameniva – lomovým
kamenivem, drceným štěr-
kopískem nebo struskou,“ lí-

čí odborník, jak vypadá
vhodný technolo-

gický postup.
Podloží odva-

lu Heřmanice,
které je na prv-
ní pohled v
úrovni s okol-
ním terénem, je

do několikame-
trové hloubky

tvořeno hlušinou,
v níž je zbytkové uhlí.

Firma Ridera Bohemia do-
stala za úkol materiál úplně
vytěžit až na nehořlavé pod-
loží odvalu a nahradit jej ne-
hořlavým certifikovaným
materiálem. Vytvoří se tak
separační oddělovací stěna,
která fyzicky zabrání pokra-
čování požáru z východu na
západ. V nejužším místě hal-
dy dojde k přetnutí, ochrání se
tím skládka chemických od-

padů, ve které končil odpad z
koksoven. „Měli bychom to
dokončit do roku 2020, čeká
nás asi milion tun, které
bychom měli odstranit a na-
hradit,“ konstatuje Milan Za-
jac.

Recyklují i strusku
Ridera Bohemia ekologicky
zpracovává a recykluje také
strusku, která vzniká jako ve-
dlejší produkt ocelářské vý-
roby. „Přijmeme nezpraco-
vaný a nevytříděný materiál a
zase opět proběhne recyklace
– podrcení, vytřídění, certifi-
kace a následně prodej jako
kamenivo,“ říká vedoucí pro-
vozů divize odpadů a kame-
niva s tím, že struska, která se
prodává jako umělé kameni-
vo, patří na Ostravsku k roz-
šířeným materiálům.

Oblibu si získává ale i ka-
menivo z uhelné hlušinové
sypaniny. „Má samozřejmě
své limity, ale vyvažuje je ce-
nou. Je to levný materiál.
Hlavně je v Ostravě a nemusí

se dovážet z desítek kilomet-
rů vzdálených lomů. Je po-
třeba se spíše zbavit strachu.
V zahraničí, třeba v Británii
nebo v Německu, kde je taky
výrazně utlumená černou-
helná hornická činnost a kde
je odvalů mnohem více než u
nás, s tím umí pracovat. Sta-
ví z něho dálnice a podobně,
nemají tam problémy,“ zmi-
ňuje Milan Zajac.

Materiálu ukrývá halda to-
lik, že těžba a ekologická
recyklace bude pokračovat
ještě mnoho let. V zimě se
prakticky netěží, omezení
platí i v případě smogové si-
tuace. Pro snížení prašnosti se
provádí kropení a čištění ko-
munikací při výjezdu. Díky
opatřením se ale minimali-
zuje dopad na okolní obyva-
tele a přírodu.

Heřmanická halda doutná i po desítkách let od uložení
poslední tuny hlušiny. Rozlehlý kopec, který vlivem
činnosti těžařů vyrostl vminulosti až do sedmdesáti-
metrové výšky, se však postupně při sanaci zmenšuje.

Uhelná hlušinová sypanina umí posloužit jakomateriál,
z něhož firmaRidera Bohemia zpracovává kamenivo.
Vedlejší produkt hornické činnosti při těžbě černého
uhlí v heřmanickém dole tak přináší i užitek.

PÁSOVÝBAGRprovádí těžbu po těžebních etážích a podávámateriál do čelisťového drtiče. Těžká techni-
ka už z odvalu Heřmanice odvezla statisíce tunmateriálu.

FIRMARIDERABOHEMIA také zabezpečuje demolice, recyklaci stavebních odpadů a jejich zpětné využití
ve stavebnictví, případně ukládku.

ZPRACOVÁNÍMPROCHÁZÍ také struska, která vzniká jako vedlejší
produkt ocelářské výroby (vlevo) .

MILANZAJAC, vedoucí provozů divize odpadů a kameniva ve spo-
lečnosti Ridera Bohemia, ukazuje na prohořívající část haldy.
Snímky: archiv společnosti Ridera Bohemia a Deník/LukášMorys

k tématu
Společnost Ridera se již více než 25 let zaměřuje nejen na dodávky čer-
ného uhlí, hnědého uhlí a koksu. Své aktivity dále orientuje kromě pro-
dukce a těžby kameniva také na výrobu substrátů a zpracování staveb-
ních odpadů. Zabezpečuje demolice, recyklaci stavebních odpadů a jejich
zpětné využití ve stavebnictví, případně ukládku. Firma přijímá celou řadu
odpadů, například beton, cihly, suť nebo zeminu, a následně je recykluje.
Zajišťuje materiál pro násypy, obsypy, podkladové a konstrukční vrstvy
chodníků a komunikací, dodává do stavebních firem i betonárek.
Firma Ridera Bohemia tím vyzdvihuje důležitost znovuvyužití odpadů ja-
ko materiálu oproti skládkování, jde tak o směr, který má podle společ-
nosti budoucnost.

NAVYTĚŽENÍ čekají v odvalu Heřmanice ještěmiliony tunmateriálu.

Stranu připravil
Lukáš Morys
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